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 ابالنلكزييةالأصل: 
 1024 فرباير 7التارخي: 

 
 
 

 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 التاسعةالدورة 
ىل  3جنيف، من   1024مارس  5ا 

 
 

اإلجراءات والتدابري الوقائية أو التجارب الناجحة لتكملة تدابري اإلنفاذ اجلارية بغية احلد من حجم 
 املزورة أو املقرصنة يف السوقالسلع 

عدادمن  مانة ا   الأ

 مقدمة أأوال.

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية"، ومبقتىض  "ابلهدف الاسرتاتيجي السادساسرتشادًا  .2 التعاون ادلويل من أأجل ا 
 ، تضطلع املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( بتنظمي أأنشطة لتعزيز التعاون ادلويلمن جدول أأعامل التمنية 45التوصية 

طار الاهامتمات الاجامتعية ء ال ذاكبني ادلول الأعضاء وغريمه من أأحصاب املصلحة فامي  الاحرتام حلقوق امللكية الفكرية يف ا 
 خاصة. الأوسع نطاقا والشواغل املعنية ابلتمنية بصفة

نفاذ )أأظهر  .1 ذاكء  ACEاحلوار ادلائر يف اللجنة الاستشارية املعنية ابال  أأو اللجنة( أأمهية حتقيق التوازن السلمي بني ا 
تطبيق التدابري الوقائية والقمعية لتحقيق نتاجئ تليب خمتلف احتياجات ومصاحل ادلول الاحرتام لس ياسة امللكية الفكرية و 

ىل قوانيهنا. وهكذا، سوف تتناول اللجنة،  الأعضاء وأأحصاب املصلحة لتدعمي سوق امللكية الفكرية املرشوعة وتعزيز الامتثال ا 
نفاذ اجلارية بغية كجزء من برانمج معلها يف دورهتا التاسعة، "اال جراءات والتدابري ا لوقائية أأو التجارب الناحجة لتمكةل تدابري اال 

 ."احلد من جحم السلع املزورة أأو املقرصنة يف السوق

 اللبنات الأساس ية –اال جراءات الوقائية ال ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  اثنيًا.

التحضرييةالطائفة العريضة من التدابري املنصوص علهيا يف واثئق اللجنة تعكس  .3
1

، وخباصة وثيقة ادلورة التاسعة، 
الهنج املتاكمل ذي اجلوانب املتعددة اذلي تتبناه ادلول الأعضاء وغريها من أأحصاب املصلحة، واذلي يتضمن: وضع 

                                                
1

 .WIPO/ACE/9/26من خالل الوثيقة  WIPO/ACE/9/12الانعقاد التاسع للجنة، وخباصة الوثيقة  ةدلور الواثئق التحضرييةانظر  
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ذاكء الوعي وتغيري الثقافة، احللول التجارية والتقنية، والتعاون املؤسيس. وقد ُاعمتدت تكل اجلوانب، مدعومة  الترشيعات، ا 
، وللوقوف عىل للأس باب الاجامتعية والاقتصادية للتعدايت عىل امللكية الفكرية من أأجل فهم أأفضلبأأحباث جتريبية وأأدةل، 

تجاري لتكل التعدايت عىل اجملمتعاتالاجامتعي والاقتصادي وال الأثر 
2

للملكية الفكرية  الاسرتاتيجية، يف ضوء الاحتياجات 
نفاذ اجلارية ىل تدابري اال   .الوطنية وتطورها مع البيئة املتغرية. وفامي ييل هذه اجلوانب اليت تستند ا 

نفاذها من وهج هامجلهور وتثقيفتوعية  .4 ىل حامية امللكية الفكرية وا  ة نظر مس تخديم نظام امللكية جيب أأن يُنظر ا 
حتديدًا "التوعية العامة"، أأمهية كبرية عىل  يتضمناللجنة، وفقا للتلكيف الصادر لها واذلي  تضعالفكرية واملس هتلكني واجملمتع. 

التثقيف ابمللكية الفكرية
3

لأعضاء مبا فهيم الش باب، لتعزيز ثقافة الاحرتام للملكية الفكرية؛ وتلعب ادلول اللجمهور العام  
أأدورًا نشطة يف هذا الصدد.

4
يس تعرض القسم الثالث من هذه الوثيقة معلومات عن أأنشطة الويبو، واليت تضطلع هبا بناء  

 . عىل طلب ادلول الأعضاء، يف جمال التوعية ال ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

مناذج جتارية وطرائق من خالل  الفكريةالصناعة للبضائع واخلدمات اخملالفة للملكية تتصدى  احللول التجارية .5
في القطاع الثقايف، يتوجه املس هتلكون حنو العروض فمتطورة للرتخيص من شأأهنا تلبية احتياجات املس هتلكني بشلك أأفضل. 

القانونية مىت توافرت بأأسعار مناس بة.
5

ونية وغالبًا ما تشارك اجلهود اليت تبذلها احلكومة يف اال عالن عن تكل العروض القان 
لهيا عن طريق، عىل سبيل املثال، ختصيص صفحة عىل ش بكة اال نرتنت حتتوي عىل مجيع روابط اخلدمات  وتعزيز الوصول ا 

 6.واملنتجات القانونية

اس مترار التقدم التكنولويج، تظهر أأدوات تقنية أأكرث فعالية يف السوق للتحقق من قانونية مع  احللول التقنية .6
ر امللكية الفكرية. وبيامن يلعب القطاع التجاري أأو الصناعي دورًا رئيس يًا يف وضع تكل احللول، السلعة أأو اخلدمة من منظو 

عالم املس هتلكني ابلأدوات املتاحة  .تقوم احلكومات بتسهيل احلوار عرب القطاعات التجارية ذات املصاحل اخملتلفة وا 

العاملية، مبا تشمهل من أأعامل جتارية  سالسل توريد منتجات امللكية الفكريةتشلك  تأأمني سالسل التوريد .7
ىل منتج هنايئ مرتبط  ومنظامت وأأفراد وتكنولوجيا وأأنشطة ومعلومات وغريها من املوارد الأخرى الالزمة لتحويل مادة خام ا 

مك مبلكية فكرية ومطلوب لالس هتالك، خطرا مزتايدًا بسبب السلع املقدلة واملقرصنة، ولكهنا توفر أأيضا فرصة لتعزيز احل
الرش يد، وتكوين ش باكت موثوق هبا لتوفري حامية أأفضل للملكية الفكرية. وتعمل الرشاكت، بدمع من احلكومات، عىل 

ىل أأفضل املامرسات ال دارة وتتبع الصفقات، سواء تكل اليت تتعامل مع املكوانت الأولية أأو تكل اليت تتعامل مع  الوصول ا 
 اة خمتلف التحدايت اليت تواجه الكياانت العامةل يف خمتلف املواقع عىل طول سلسةلاملنتجات الهنائية، بكفاءة أأكرث، مع مراع

 7التوريد.

الأنشطة التجارية املرشوعة يف رشااكت بغية التعاون للحد من تدخل  وفقا للواحئ ادلاخليةالآليات الاختيارية  .8
يُنشئ أأحصاب مبشاركة حكومية أأو بدوهنا، سواء الأنشطة غري املرشوعة. ويف البيئة الالكرتونية، عىل وجه اخلصوص، 

                                                
2

، " حتديد خمتلف أأنواع اخملالفات ودوافع انهتاك حقوق امللكية الفكرية مع مراعاة املتغريات والثامنة والسابعة السادسةتّضمن برانمج معل دورات اللجنة  
اخملتلفة،" و"دراسات مس هتدفة تريم ا ىل وضع مهنجيات حتليلية لقياس الأثر الاجامتعي والاقتصادي الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية ومس توايت التمنية 

 .والتجاري للتقليد والقرصنة عىل اجملمتعات، مع مراعاة تنوع الأوضاع الاقتصادية والاجامتعية، فضال عن مراحل التمنية اخملتلفة"
3

ذاكء الوعي""التثقيف  ُخصصت دورة اللجنة الثالثة ملوضوع:   .وا 
4

 تنظهمه أأثناء دور الانعقاد الثالث واملعرض ذي الصةل اذلي مت WIPO/ACE/9/18من خالل  WIPO/ACE/9/12انظر عىل وجه اخلصوص  
 للجنة.

5
نفاذ والتاكليف WIPO/ACE/9/19انظر عىل وجه اخلصوص   . برانمج معل اللجنة يف دورهتا اخلامسة حتت عنوان "مسامهة أأحصاب احلقوق يف اال 

 .من جدول أأعامل الويبو للتمنية" 45التوصية رمق هنا يف سبيهل، مع مراعاة اليت يتحملو 
6

 .WIPO/ACE/9/19و WIPO/ACE/9/13 ،WIPO/ACE/9/14 ،WIPO/ACE/9/17انظر عىل وجه اخلصوص  
7

 .WIPO/ACE/9/20انظر عىل وجه اخلصوص  
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نرتنت معا مدوانت وقواعد للمامرسة ال ذاكء الوعي بشأأن الأرضار الواقعة من جراء الأنشطة اخملالفة  احلقوق ومنصات اال 
 8.للملكية الفكرية ووضع تدابري لوقف تكل الأنشطة يف اجملاالت املعنية

ال املبالغة يف أأمهية التعاون والتنس يق املفتوح واذلي يمتزي ابلشفافية والفعالية يف جمال ال  التعاون والتنس يق .9 يسعنا ا 
لهيا أأعاله. يعّزز مجيع الأطراف الفاعةل هجود  ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، كام جتىل وبوضوح يف مجيع التدابري املشار ا  ا 

 احلكومات والقطاعات التجارية والصناعية واملس هتلكني سواء عىل بعضهم البعض لتحقيق املصاحل املشرتكة، مبا يف ذكل
ادلويل. وقد شددت اللجنة عىل أأمهية مثل هذا التعاون الوثيق مع مجيع اجلهات املس تفيدة من نظام  املس توى الوطين أأو

 9.امللكية الفكرية

ارية واجملمتع املدين، واليت ترتاوح بدءًا مدى اتساع نطاق التدابري اليت تتخذها ادلول الأعضاء والقطاعات التجيظهر  .20
 عىل من وضع ترشيعات جديدة وهجود املالحقة القضائية وانهتاًء باكفة اال جراءات التمكيلية املذكورة أأعاله، ويتجىل صداه

مللكية الامتثال لقوانني ا تشجع عىل عدمحيث يُلقى الضوء عىل التحدايت احلادة اليت  ، عىل وجه اخلصوص،ش بكة اال نرتنت
نفاذها. ففي مثل هذه البيئة الالكرتونية تتبلور تكل التدابري التمكيلية والوقائية املذكورة أأعاله عىل حنو رسيع ال ذاكء  الفكرية وا 

 10.وبناء الاحرتام للملكية الفكرية

 أأنشطة الويبو لزايدة الوعي ال ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية اثلثًا.

نفاذ حقوق امللكية الفكرية، وخلق بيئة تشجيع مشاركة املس هتمن أأجل  .22 كل لبناء فهم مشرتك للفوائد الاجامتعية ال 
حترتم امللكية الفكرية، تقوم الويبو بتنظمي أأنشطة، بناء عىل طلب ادلول الأعضاء، تنطوي عىل زايدة الوعي ابمللكية الفكرية 

ىل النظر يف رفع مس توى والتوعية امجلاهريية وخاصة بني أأوساط الش باب. تتضمن تكل الأنشطة ب  ناء القدرات اليت هتدف ا 
نفاذ القوانني اجلارية، وتزويد السلطات الوطنية وأأحصاب املصلحة ابملعلومات  ِل لأنشطة ا  الوعي العام كتدبري وقايئ ُممكم

ذاكء الوعي  11الوطين. املتعلقة بكيفية تطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات ا 

ذاكء الاحرتاماذ بس ياسة خطوة خطوة، مبين عىل "منوذجيًا يُنمفّ هذا الصدد، وضعت الويبو منطًا ويف  .21  سرتاتيجية ا 
ما الاسرتاتيجية" تكل "(. تُّطبقالاسرتاتيجيةالتوعية" )"–للملكية الفكرية  "، واليت تتضمن التثقيف والتعاون والتواصل، ا 

وطنية  اسرتاتيجية" جزءا من الاسرتاتيجيةاء اليت تطلهبا. قد تكون هذه "جزئيا أأو لكيًا، وفقا الحتياجات ادلول الأعض
للملكية الفكرية أأوسع نطاقاً 

12
ىل حفز الابتاكر واال بداع محلاية مثار هذا النشاط من خالل ملكية  تتضمن اسرتاتيجيات تريم ا 

امللكفة  " عىل السلطات احلكومية اخملتصةالاسرتاتيجيةولية تنفيذ "ؤ مس فكرية ولبناء ثقافة حترتم امللكية الفكرية. تقع
 .ابال رشاف عىل قضااي امللكية الفكرية يف أأي بدل بعينه

                                                
8

(، املركز الأمرييك ملعلومات WIPO/ACE/9/20ون مذكرة تفامه الاحتاد الأورويب بشأأن بيع السلع املزيفة عرب اال نرتنت )انظر تشمل أأمثةل هذا التعا 
( واملبادئ التوجهيية لأفضل املامرسات للش باكت اال عالنية ملعاجلة القرصنة والزتييف املعمتدة من الرشاكت الأمريكية /27WIPO/ACE/9حقوق النرش )انظر 

 ."اليت تقدم "الش باكت اال عالنية
9

املنظامت ومع القطاع اخلاص ملاكحفة أأنشطة الزتوير والقرصنة"  تلكيف اللجنة يف هذا الصدد، عىل وجه اخلصوص، "التنس يق مع بعضيتضمن  
قلهمية للتدريب لفائدة مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني." انصب برانمج معل ادلورة الرابعة للجنة عىل  "مسامهة أأحصاب و"التنس يق لالضطالع بربامج وطنية وا 

نفاذ والتاكليف اليت يتحملوهنا يف سبيهل، مع   ."من جدول أأعامل الويبو للتمنية 45مراعاة التوصية احلقوق يف اال 
10

ىل ،WIPO/ACE/9/20 الواثئق من عىل وجه اخلصوص انظر   ا 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=261423WIPO/ACE/9/24، والوثيقة 

WIPO/ACE/9/27. 
11

نشطة اليت نظمهتا الاميكن   ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية )متضمنة الربامج والأهداف  1023يف عام  الويبوطالع عىل البياانت التفصيلية للأ يف جمال ا 
 .WIPO/ACE/9/2والبدلان املشاركة( يف 

12
 للويبو ذات الصةل. املاكتب الوطنية، ومعل موارد الويبو اخلاصة ابسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنيةانظر، عىل سبيل املثال،  
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ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية سرتاتيجية أأهداف ا . أأ   عيةالتو –ا 

ىل بناء الاحرتام للملكية الفكرية من خالل رفع مس توى تمثني فوائد نظام امللكية الفكرية الاسرتاتيجية"هتدف  .23 " ا 
 .الطلب عىل السلع اخملالفة لقوانني امللكية الفكرية والتشجيع عىل تغيري السلوك للحد من

 اجلهات الفاعةل الرئيسة . ب

"، بصورة عامة أأربع فئات: القطاع العام الاسرتاتيجيةيسة، صاحبة الأدوار يف تنفيذ "اجلهات الفاعةل الرئ تتضمن  .24
 .والقطاع اخلاص واجملمتع املدين ووسائل اال عالم

" عىل الزتام س يايس راخس من جانب اجلهات املعنية يف احلكومة، واليت الاسرتاتيجيةجناح "يعمتد  القطاع العام .25
 :تشمل

فكرية: ويه السلطات امللكية الفكرية وغريها من الهيئات ذات الأغراض احملددة املرتبطة ابمللكية الماكتب  -
". وقد الاسرتاتيجيةوضع وتنفيذ "زمام املبادرة يف وةل عن قضااي امللكية الفكرية واملؤهةل لأخذ ؤ الوطنية املس

ماكتب امللكية الفكرية وجلان تنس يق امللكية الفكرية الوطنية واجملالس الوطنية املعنية  تمتثل هذه اجلهات يف
ىل  ذكل. ابمللكية الفكرية، وما ا 

 هجات أأخرى: من الأمور احليوية تفهم واضعي الس ياسات يف خمتلف دواوين العاملون يفالس ياسات واضعو  -
احلكومة أأمهية امللكية الفكرية، وال س امي يف وزارات التعلمي والتجارة والصناعة وادلاخلية والتخطيط 

الاقتصادي والعلوم والتكنولوجيا والعداةل والثقافة والصحة واملعلومات، واال ميان بدورها كأداة للتمنية 
لكية الفكرية ذات الصةل بفّعالية يف الاقتصادية والاجامتعية والثقافية، واحلرص عىل تطبيق اعتبارات امل 

 .دواويهنم لك فامي خيصه

ىل عرض وتقدمي مفاهمي امللكية املدارس  - رشاك املعلمني والأساتذة مبا يؤدي ا  ىل ا  واجلامعات: حيتاج الأمر ا 
م  ل النشء عىل تعمل الاحرتام للملكية الفكرية خال ُب ش  الفكرية والتعريف بقهمهتا يف مرحةل مبكرة، ومن مث، ي

 .مراحل التعلمي اخملتلفة

القطاع اخلاص دورًا هامًا ممثاًل يف أأحصاب حقوق امللكية الفكرية ومس تخديم تكل احلقوق يؤدي  القطاع اخلاص .26
 .كأدوات يف أأعامهلم التجارية بنشاط، ومبا يوفره هذا القطاع من عالقة مبارشة فامي بني املس هتلكني بعضهم ببعض

الغرف التجارية، وغريها من رابطات الأعامل ميكن أأن تشلك امجلعيات الصناعية، مثل امجلعيات الصناعية:  -
التجارية الأخرى نقطة انطالق للتعاون من أأجل رفع مس توى الوعي. كام ميكن جملموعات املصاحل اخلاصة، مثل 

يالت توفري رابطات منتجي السلع الاس هتالكية والصيدالنية، أأو ممثيل مجعيات واحتادات صناعات التسج 
 .اخلربة الالزمة للتعامل يف جماالت حمددة من امللكية الفكرية والقطاعات الصناعية الأخرى

والتعاون معها ميكن حتديد بعض الرشاكت، وال س امي تكل اليت حتظى بعالقة وثيقة مع املس هتلكني، الرشاكت:  -
ذاكء الوعي العام. وقد تشمل تكل الرشاكت الك  من الرشاكت التقليدية، فضال عن كرشاكء رئيس يني يف ا 

 .رشاكت "الاقتصاد الرمقي" اجلديدة اليت تلعب دورًا رئيس يا يف التصدي للقضااي الناش ئة يف بيئة اال نرتنت



WIPO/ACE/9/11 
5 
 

متع املدين .27  اجمل

رشاك (: NGOsغري احلكومية )املنظامت  - أأنواع معينة من املنظامت غري احلكومية، مثل مجعيات ميكن ا 
 .واخملرتعني والعلامء ومجموعات الأطباء، للمساعدة يف توصيل رسائل معينة املؤلفني وفناين الأداء

القانونيون: ميكن أأن تلعب نقاابت احملامني ومجعياهتم واجملموعات القانونية املتخصصة يف قانون الاختصاصيون  -
 .امللكية الفكرية دورًا هاما يف تقدمي املساعدة واملشورة القانونية

املس هتلكون مه من بيدمه القرار الهنايئ يف الاختيار ما بني السلع القانونية أأو غري : املس هتلكنيمجعيات  -
" يف توفري معطيات قيّمة الاسرتاتيجيةالقانونية، فضال عن اخنراط مجعيات املس هتلكني ومشاركهتم الفعَّاةل يف "

ف توفره مشاركهتم من بشأأن احتياجات واهامتمات املس هتلكني والتحدايت اليت يواهجوهنا؛ فضال عام سو 
 .مصداقية يف أأي محةل للتوعية امجلاهريية

ىل مجموعات من الأفراد متثل مس توايت اجملمتع وس يةل ممتازة وسائل اال عالم  اس تخدام وسائل اال عالم .28 للوصول ا 
رشاك الصحافة  مصداقية  ، حيث تضفي مشاركهتااحليويةمن الأمور  -النرش والتلفزيون واال ذاعة  دور -اكفة. كام أأن ا 

 .لنرشها جامهريايً أأداة ممتازة  توفرسرتاتيجية" مع ال"ل

 خطة التنفيذج. 

عداد "هتدف  التقيمي والتقدير .29 ىل تقيمي بيئة امللكية الفكرية احلالية يف البدل الاسرتاتيجيةاملرحةل الأوىل يف ا  " ا 
دراك املس هتكل للملكية ال فكرية ووعيه ابلآاثر القانونية والاجامتعية املعين، مع الرتكزي بصفة خاصة عىل دراسة مس توى ا 

للأنشطة اخملالفة لها. وتشمل هذه املرحةل تقيمي خمتلف أأنشطة الوعي املُضطلع هبا فعليًا عىل أأرض الواقع عىل الصعيد الوطين، 
كني، ولقاءات مع حتليل اال جنازات اليت حتققت والتحدايت ذات الصةل. وقد تشهد هذه املرحةل دراسات اس تقصائية للمس هتل

 .مس هتدفة، واس تبياانت للجهات الفاعةل الرئيسةفئات مع 

الانهتاء من تقدير وتقيمي البيئة يف س ياق الاحرتام للملكية الفكرية، تأأيت مرحةل حتديد مبجرد  حتديد الأهداف .10
" يف الاسرتاتيجية". ويف هذا الصدد، تتجىل أأمهية حتديد السلوك املس هتدف اذلي سوف تسعى "الاسرتاتيجيةأأهداف "

 من عىل ش بكة اال نرتنت(. يف حني يلعب التثقيف اخفض معدالت تزنيل الأفالم غري املرخص هب عىل سبيل املثال،تقوميه )
ال أأنه   .يكون هو الهدف الهنايئ يف حد ذاته لنيف هناية املطاف دورًا يف تغيري سلوك امجلهور املس هتدف، ا 

ئات املس هتدفة، واليت مت حتديدها مس بقًا من قبل عدد من ادلول الأعضاء الف تش متل  حتديد الفئات املس هتدفة .12
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية او اليت رشعت يف انهتاج "يف الويب الس ياسات وعامة  واضعيالتوعية" عىل: –سرتاتيجيات ا 

نفاذ القانون واملؤسسات الأاكدميية ومراكز اؤ امجلهور واجملموعات الش بابية ومس لبحوث والتطوير والقطاع اخلاص ويل ا 
اليت تعمتد بعضها عىل بعض،  ووسائل اال عالم. وغالبًا ما تتقامس الفئات املس هتدفة واجلهات الفاعةل الرئيسة الأدوار املشرتكة

 ن املشاركة النشطة من جانب أأحصاب املصلحة الفردية وامجلاعية أأمر ابلغ الأمهية لنجاح أأي هجد لرفع مس توىا  حيث 
 .يةالتوع 

ىل مراحل وربطها ابلأهداف  الفرتة"، وتقس مي تكل الاسرتاتيجيةتنفيذ " فرتةحتديد ينبغي  حتديد الفرتة الزمنية .11 ا 
 .احملددة والفئات املس هتدفة والأنشطة
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ذاكء الاحرتام للملكية هناك  الأهداف والأنشطة املقرتحة .13 مجموعة متنوعة من أأنشطة رفع مس توى الوعي بشأأن ا 
عدادها وتكييفها يف ضوء الأهداف املس هتدفة. الفكرية، واليت ميكن ا 

13
لك  املس هتدف توجهيها منالرساةل وجيوز اختالف 

نشاط من الأنشطة، وتش متل تكل الأنشطة عىل: مسامهة امللكية الفكرية يف اجملمتع، أأمهية ثقافة امللكية الفكرية يف حياتنا 
معلومات عن عروض السلع واخلدمات القانونية والرضر اذلي تسببه  توفرياليومية، أأمهية السوق القانوين للملكية الفكرية مع 

 عام. السلع اخملالفة للملكية الفكرية عىل الأفراد )املبدعني احملليني واخملرتعني واملس هتلكني( وللمجمتع بشلك

 عىل: أأن تش متل تكل الأنشطة من املقرتح .14

 ؛والعروض التجارية وغريها من الأماكن العامةواملنصات اال عالمية يف مراكز التسوق املعارض  -

 ؛واللوحات اال عالنية اال عالنية وبث املعلومات العامة عىل وسائل النقل العام،امحلالت  -

 ؛اال ذاعية والتليفزيونيةالعروض  -

لقاء الأحاديث ملنارصة امل سفراء  - لكية النوااي احلس نة من املطربني املعروفني والفنانني والعلامء، ومشاركهتم اب 
 ؛الفكرية الوطنية

الصحفية، ومقاطع الفيديو القصرية اليت تُبمث عرب التلفزيون الوطين ووسائل اال عالم الاجامتعية، مع املقاالت  -
لقاء الضوء عىل قصص النجاح احمللية للمبدعني واملبتكرين عىل أأساس منتظم  ؛ا 

 ؛ملهرجاانت والاحتفاالتالتوعية ذات الأهداف احملددة أأثناء املناس بات الوطنية وامحالت  -

ذاكء الاحرتام للملكية ختصيص  - صفحة عىل ش بكة اال نرتنت، توفر املعلومات وتطرح أأس ئةل وأأجوبة بشأأن ا 
 ؛الفكرية عىل املوقع الش بيك ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من الهيئات ذات الصةل

نشاء  - الفكرية للتفاعل مع امجلهور حول حساابت عىل وسائل اال عالم الاجامتعية من قبل ماكتب امللكية ا 
 ؛القضااي ذات الصةل ابحرتام امللكية الفكرية وعىل وجه اخلصوص مع اجملموعات الش بابية

عداد  -  "(؛appsتطبيقات تفاعلية ابس تخدام الأهجزة احملموةل )"ا 

عالن الة اليت حتمل الرسائل الرئيسة "لالرتوجيياملواد  - ية، أأساور سرتاتيجية" )مثاًل، منشورات ونرشات ا 
 (؛اخل، نتاجئ، مقصان دعائية )يت شرياتت(مطاطية، 

 ؛فعاليات عىل هامش الاحتفاالت الس نوية ابليوم العاملي للملكية الفكريةتنظمي  -

 .جوائز امللكية الفكرية للفائزين يف مسابقات ومنافسات مرتبطة ابمللكية الفكريةمنح  -

احلاالت، قد تتداخل الأنشطة اليت تضطلع هبا الفئات  منيف كثري  وفقا للفئة املس هتدفة تطويع الأنشطة .15
ىل تنوع الفئات املشاركة يف أأنشطة امللكية الفكرية مع احتادمه يف املصاحل يف  املس هتدفة اخملتلفة، وهو ما ال ميكن جتنبه ابلنظر ا 

عداد وميكن اعتب غالب الأمر. جيابيًا يف ا  ذاكء الاحرتام ابمللكية الفكرية ورفع سرتاتيجية واسعة النطاق يف اار هذا الأمر ا  ا 
آزر فامي بيهنا  .مس توى الوعي هبا حيث تمكن قوة هذا الربانمج يف حتديد الفئات اخملتلفة والاس تفادة من التأ

ىل فئات مس هتدفة حمددة. عىل سبيل املثالكام  .16  :ميكن أأيضا تطويع الأنشطة املذكورة أأعاله وتوجهيها ا 

". الاسرتاتيجيةادلمع الس يايس واملايل لهذه " بيدمه تقدميمناء دامئني، ومه من الس ياسات من وزراء وأأ واضعو  (أأ  )
جيابيًا عىل اعامتدها وتنفيذها. وجيوز أأن ال"ل العنارصوقد ينتج عن تفهم هذه  سرتاتيجية" وتقديرمه لقهمهتا أأثرًا هامًا وا 

حاطة وتشاور عالية املس ت ىل تكل الفئة جلسات ا  وى، سواء عىل الصعيد الوطين أأو تتضمن الأنشطة املوهجة ا 
نفاذ القوانني  ادلويل، بغية زايدة تفهم القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية وتعزيز تمثيهنم للمسامهة يف حامية امللكية الفكرية وا 

                                                
13

 . للتوعيةأأدوات الويبو نظر، عىل سبيل املثال، ا 

http://www.wipo.int/ip-outreach/en/tools/
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يف س ياق س ياسة التمنية الوطنية، وحتسني التنس يق والتعاون الاسرتاتيجي، مبا يف ذكل من خالل الرشااكت بني 
ىل توفري ادلمع الس يايس الراخس حنو حتقيق أأهداف الق طاعني العام واخلاص. وغالبًا ما تؤدي هذه الأنشطة ا 

 ." طويةل الأجلالاسرتاتيجية"

ومه من يشلكون الأجيال القادمة من املبتكرين والثانوية(، املدارس الابتدائية  أأبناءالش بابية )من اجملموعات  (ب )
وعالوة عىل ذكل، تؤثر تكل الفئة العمرية الصغرية تأأثريًا كبريا عىل قرار  الس ياسات.واملبدعني واملس هتلكني وواضعي 

الاس هتالك يف الأرسة. وقد يسهم رفع مس توى وعي تكل الفئة يف سن مبكرة بشأأن امللكية الفكرية يف هتيئة بيئة 
هتدف هذه الفئة عىل: تطوير املواد تتضمن التعديالت اليت تس  وجيوز أأنحترتم امللكية الفكرية من قبل مجيع الأجيال. 

التعلهمية اخلاصة ابمللكية الفكرية مثل الكتب املصورة والرسوم املتحركة والألعاب التفاعلية؛ التعاون مع وزارة التعلمي 
لتضمني املناجه ادلراس ية بدروس ووحدات تعلهمية خاصة ببناء احرتام امللكية الفكرية حسب الاقتضاء، أأو تدشني 

طالق أأنشطة جانبية أأثناء معارض الش باب  مسابقات ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف املدارس؛ وا  تنافس ية حول ا 
عداد عروض وتقدميها ويل امللكية الفكرية يف ؤ بواسطة املبدعني واملبتكرين ومس العلمية واملعسكرات الصيفية؛ ا 

لقاء الضوء عىل ش باب املبتكري عالمية ال  عداد فقرات ا  ن واملبدعني. وتتجىل أأمهية اس تخدام وسائل اال عالم املدارس؛ ا 
الاجامتعية، اليت يديرها ويرشف علهيا مكتب امللكية الفكرية، لهذه الفئة العمرية عىل وجه اخلصوص كأنشطة فاعةل 
بداعات أأقراهنم من مجيع  يف تقدمي املعلومات بشأأن امللكية الفكرية والتفاعل عن كثب مع الش باب بشأأن مبتكرات وا 

 .امللكية الفكريةوبناء ثقافة حترتم أأحناء العامل، 

نفاذ القوانني، مثل موظفي امجلارك ورجال الرشطة وأأعضاء النيابة والقضاة. ومه أأحصاب املولو مسؤ   (ج ) صلحة ا 
دارة امجلارك دورًا نشطاً ااملهمني يف س ياق تنفيذ أأي " ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. تلعب ا  ىل ا   سرتاتيجية" هتدف ا 

ملاكحفة الزتييف يف النقاط احلدودية ويف خمافر الرشطة ملصقات دعائية  يف رفع مس توى الوعي عن طريق عرض
ونقاط مراقبة السوق يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا املشاركة ابنتظام يف توعية اجلهات الفاعةل يف الاقتصادايت 

تشمل  ويُقرتح أأنطبيق نظام التقايض بشأأن امللكية الفكرية. غري الرمسية والرشاكت الصغرية، مكرحةل تس بق ت 
بناء القدرات من خالل حلقات العمل التدريبية  ،الأنشطة املعّدةل لتتناسب مع تكل الفئة املس هتدفة يف الأساس

نفاذها يف س ياق التمنية الاجامتعية و الاقتصادية؛ والكتيبات اال رشادية اليت تدور حول: أأثر حامية امللكية الفكرية وا 
اال ملام ابحلد الأدىن من املعايري وجوانب املرونة الواردة يف الباب الثالث من اتفاق تريبس ويف ترشيعات امللكية 

الفكرية الوطنية؛ أأوجه املصلحة العامة يف التصدي للجرمية املرتبطة ابمللكية الفكرية؛ حتسني وزايدة معدل الكشف 
دانةعن جرامئ امللكية الفكرية  جراءات قانونية اقتصادية  وا  نة؛ التخلص وحمس ّ  وانجزهمرتكبهيا؛ الاس تفادة من ا 

ىل هذا التدريب  املنصف من السلع اخملالفة للملكية الفكرية. وجيوز مض أأحصاب احلقوق ورابطات املس هتلكني ا 
 .كجهات معنية

فكرية واملنتفعون هبا. تتضمن ومراكز البحوث والتطوير، ومه املالكون احملمتلون حلقوق امللكية الاجلامعات  (د )
الأنشطة املقرتحة لهذه الفئة لزايدة الوعي بني الطالب والباحثني واحملارضين عىل: وضع س ياسات داخلية للملكية 

الفكرية للجامعات ومراكز البحوث والتطوير؛ دمج مفاهمي امللكية الفكرية الأساس ية يف مناجه التدريس العامة؛ اقرتاح 
ساءة اس تعامل حقوق النسخ عقد اتفاقيات مع  .ماليك احلقوق للحد من ا 

( والأفراد املبدعني واملبتكرين، ومه القوة ادلافعة وراء العديد من SMEsالصغرية واملتوسطة )الرشاكت  (ه )
ة لهذه الفئة عىل: التعاون مع الغرف التجارية ورابطات الصناعات أأن تش متل الأنشطة املُعدَّ  وجيوزالاقتصادايت. 

ية والقطاعات الصناعية وغريها من أأحصاب املصلحة وامجلعيات لتوفري هنج ُمنّّسق يعمل عىل تلبية احتياجات التحويل 
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية؛ رفع مس توى الوعي للمبتكرين واملبدعني بشأأن قهمة أأعامهلم  عنارص تكل الفئة يف ا 
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حصاءات وحاالت دراس ية بشأأن املتصةل ابمللكية الفكرية ليس فقط مكصدر للمتويل، بل أأ  عداد ا  يضا للمجمتع كلك؛ ا 
نفاذ حقوق امللكية الفكرية ذات الأمهية اخلاصة للرشاكت الصغرية واملتوسطة  .ا 

رشيك ذو حيثية وقهمة يف نرش وتوصيل احرتام امللكية الفكرية للجمهور، بل يتعني ويه اال عالم، وسائل  (و )
قامة رشاكة  ". وتش متل الأنشطة املعدةل، لضامن تفهم الاسرتاتيجيةس ية كرضورة لنجاح "مع وسائل اال عالم الرئي  قويةا 

عىل  " لتحقيق املصلحة العامة عىل: تدريب الصحفيني تدريبًا ختصصياً الاسرتاتيجيةوسائل اال عالم أأمهية " يفالرشاكء 
الصحفيني علامً ابملس تجدات امللكية الفكرية؛ عقد مؤمترات حصفية منتظمة من قبل ماكتب امللكية الفكرية ال حاطة 

املتعلقة بش ئون وقضااي امللكية الفكرية، مع توفري مجموعات حتتوي عىل مواد حصفية ذات صةل وجاهزة لالس تخدام؛ 
طار "؛ ختصيص جائزة س نوية لأفضل الاسرتاتيجية" عقد لقاءات حصفية بصفة دورية للتعريف ابمحلالت اجلديدة يف ا 

 .ول حكويم كبريؤ الفكرية، عىل أأن يقدهما مس لكيةتغطية حصفية لقضااي امل 

الأمر رصد لك نشاط، وتقيهمه عقب الانهتاء من تنفيذه لقياس مدى استيعاب الفئة يتطلب  التقدير والتقيمي .17
ىل تغيري  الوقوف عىلاملس هتدفة هل )يغطي هذا التقيمي، من بني أأمور أأخرى،  مدى الوعي ابلنشاط، وأأي أأثر يؤدي ا 

احات احملققة وادلروس املس تفادة. يمت التقيمي ابلقياس عىل الغرض الأسايس والهدف احملدد من قبل كأساس السلوك(، والنج
ىل مشاريع تُ وترمجهتا " الاسرتاتيجيةية هذا التقيمي يف س ياق تطور "للتقيمي. تظهر أأمه  تصب ، و نفذ عىل مدار عدة س نواتا 

" املقرتحة يف تطويرها الاسرتاتيجيةمنائية الأوسع نطاقا. تعمتد "اتيجيات اال  سرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية والاسرت يف الا
" تنس يق الاسرتاتيجيةوتنفيذها. ويتطلب تنفيذ تكل " اعامتدًا كبريا عىل دور ماكتب امللكية الفكرية وعىل أأسلوب اعامتدها

 .اجلهود من قبل مجيع الوزارات ومؤسسات القطاع اخلاص وامجلعيات املعنية

نفاذ القوانني وحدها حلل مشلكة التقليد والقرصنة. ومن مث، يربز الوعي، كعنرص رئييس يف أأثبتت  .18 التجربة عدم كفاية ا 
التدابري الوقائية ملعاجلة هذه املشلكة، وذكل من خالل زايدة تقدير امجلهور العريض لفوائد نظام امللكية الفكرية نس يج 

دراكهم حلجم الآاثر املرتتبة عىل التجارة غري املرشوعة يف السلع املقدلة واملقرصنة. ولتحقيق هذه الغاية،  ،متعددة الأوجه ،وا 
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  هتدف سرتاتيجية ا  عالم وتثقيف، وعند الاقتضاء، توفري بدائل مدعومة من –"ا  ىل ا  التوعية" ا 

" يف الاسرتاتيجيةعاله. يمكن القصد من وراء هذه "أأ  1القطاع اخلاص واجملمتع املدين، كام هو منصوص عليه يف القسم 
طار أأويل  وضع اسرتاتيجيات ذات صةل ابمللكية الفكرية، ولتطويعها وفقا  يف س ياقلتيسري معل ادلول الأعضاء تشكيل ا 

 .الحتياجاهتا، ومبا يتناسب مع س ياسات وأأهداف التمنية القامئة يف لك دوةل عضو عىل حده

 ]هناية الوثيقة[


